
Årsberetning fra rallylydighetskomiteen 2015 

 

Komiteen:  

Rallykomiteen har siden april 2014 bestått av Ida Kulo, Nina Andersen, og Mari & Fredrik 

Nagel-Røkholt, frem til Nina valgte å trekke seg i august seg da hun ikke lenger trener 

rallylydighet.  

Det har ikke vært behov for så mange komitemøter siste halvåret, ettersom vi har videreført 

den etablerte organiseringen av gruppa, og ikke hatt spesielle arrangementer. 

 

Ang treningene:  

Rallygruppa, Team Ille bra, har fast trening hver onsdag kl 18-21, inne i vinterhalvåret og ute 

om sommeren. Det er også formiddagstrening på tirsdager fra kl 10 for de som har anledning. 

Det er som regel  4-6 ekvipasjer på formiddagene og 10-12 på kveldstreningene. 

Team Ille bra har ingen instruktør, men har fortsatt med ordningen med rullerende 

treningsansvar som innebærer at alle som trener aktivt, bortsett fra de aller nyeste, bytter på å 

forberede et opplegg for treningene etter liste.  

I tillegg har vi i perioder hatt konkurransetrening søndager fra kl 12 for de som konkurrerer 

aktivt.   

 

Stevnedeltakelse:  

Ca 15 ekvipasjer fra gruppa konkurrerte i 2015 og det var flere som debuterte denne 

sesongen, med gode resultater. Vi utvidet vår teamklærkolleksjon med treningsvester og 

singleter til stevnesesongen startet. 

 

Arrangementer:  

Vi arrangerte Klubbmesterskap 01.02.15, med svært god deltakelse og bedømming fra en av 

de nye dommeraspirantene. Det ble et vellykket arrangement og økonomisk overskudd fra 

påmeldingsavgift, lotteri og kiosksalg. 

På stevnet 13.juni var det svært bra oppmøte og vi fikk utrolig mange gode tilbakemeldinger 

etter arrangementet. 

24. juni hadde gruppa sommeravslutning på Dilling, med 18 firbente og 18 tobente. Det ble 

servert vafler, kaker og kaffe og avholdt en uhøytidelig konkurranse med selvkomponerte 

rallyøvelser, og hadde en underholdende og nyttig kveld. 



 

Kurs:  

I mai leide vi inn Merete Kristensen, som er en svært erfaren instruktør og dommer, til å holde 

kurs om konkurranserettet trening.    

 

Rallykomitèen i FOBHK 

 

 

                                                 

 


